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  چكيده

ان توانمند سبك آذربايجاني است كه به دو از شاعر) ق. هـ595- 520 (خاقاني شرواني
پژوهي در دو  باوجود روند رو به رشد خاقاني. زبان فارسي و عربي شعر سروده است

ن امر، يا. هاي عربي اين شاعر توانمند نشده استي اخير، توجه چنداني به سرودهدهه
ا با توجه سويه و تنه هاي او يك ي خاقاني و انديشه موجب شده قضاوت درست درباره

 رفع به منظورپژوهش حاضر در اين راستا و . هاي فارسي او صورت گيرد به سروده
  :هاي زير پاسخ دهد اين خالء بر آن است كه به پرسش

 ؟دارندها و تفاوتهايي  هاي عربي و فارسي خاقاني از نظر مضمون چه تشابه سروده .�

 هاي عربي خاقاني چيست؟  توجه كافي به سرودهنبوددليل  .�

اي و سندكاوي  ي كتابخانه روش پژوهش، كيفي است و نتايج با تحليل محتوي، به شيوه
  .بررسي شده است

هاي خاقاني  تري از انديشه توان به درك درست دهد، با اين پژوهش مي  نشان مي،نتايج
  .هاي وي فراهم آورددست يافت و زمينه را براي پژوهش بهتر در مورد سروده

  
  .تطبيقيهاي پارسي، بررسي  هاي عربي، چكامه شرواني، سروده اقانيخ :كليديهاي واژه
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   بيان مسئله.1

ترين شاعران سبك آذربايجاني است كه به  از بزرگ) 595-520(خاقاني شرواني 
باوجود روند رو به رشد . دو زبان فارسي و عربي شعر سروده است

هاي عربي خاقاني  ي اخير، توجه چنداني به سروده پژوهشي در دو دهه خاقاني
 تصحيح :هاي معتبر ديوان خاقاني همچون حتي در تصحيح. نشده است
الدين كزّازي  و ميرجالل) 1357(، سيد ضياءالدين سجادي )1357(عبدالرسولي 

 ناسره و. هاي عربي، توجه چنداني نشده است به تصحيح سروده) 1375(
ي  ها، نشان دهنده بدل نسخههاي فراوان  ها و تفاوت نادرست  بودن بسياري از بيت

له است و اين در حالي است كه كمتر شاعري در ادب پارسي و عربي ئاين مس
 ابراز عالقه كرده ،ي خاقاني نسبت به بغداد و عراق توان يافت كه به اندازه مي

هايي به بلندي  چكامه سرا نيز كمتر عالوه بر آن، شاعران ايراني عربي. باشد
 ، اديبان ايراني و به پيروي از آنان،اند؛ با اين حال ني سرودههاي عربي خاقا كامهچ

هاي  هاي عرب نيز هنگام پرداختن به ادب فارسي، از سروده مؤلفان تاريخ ادبيات
در ) 1997( عمر فرّوخ ، به عنوان نمونه؛اند عربي خاقاني نامي به ميان نياورده

، )631همان، (ولوي ، م)667: 1997عمر فروخ، (تاريخ ادبيات خود از سعدي 
به عنوان شاعراني كه شعر عربي ) 250همان، ( و حتي خيام )814همان، (حافظ 
 اما به ؛هاي آنان را ذكر كرده است ي از سرودهيها اند ياد كرده و نمونه سروده
  )667: 1997همان، (. اي نكرده است هاي عربي خاقاني هيچ اشاره سروده

ي   مطرح نكردن شايسته،هاي اين كار دليلترين  رسد يكي از عمده به نظر مي
اي كه آشكارا  گونه  به؛هاي عربي خاقاني از سوي پژوهشگران ايراني باشد سروده

ي تحليل و بررسي و  اي درباره شده توان گفت، نه تنها هنوز هيچ كتاب چاپ مي
هاي عربي خاقاني موجود نيست و هنوز تصحيح معتبر و  ي سروده حتي ترجمه

هاي او وجود ندارد، در بسياري از موارد در سرگذشت  اين سروده  ازاي پذيرفتني
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اهللا   ذبيح: به عنوان مثال؛شود هاي عربي او ديده نمي اي به سروده او نيز هيچ اشاره
 صفحه 19تاريخ ادبيات در ايران، «صفا در اثر ارزشمند هشت جلدي خود به نام 
يك جمله هم در آن  اما حتي ؛استرا به معرفي خاقاني و شعر او اختصاص داده 

توان يافت، گويي اصالً خاقاني هيچ  هاي عربي خاقاني نمي در رابطه با سروده
). 794-776: ، جلد دوم1368ك، صفا، .ر(اي به زبان عربي نداشته است  سروده

را به » رخسار صبح«اي خود به نام   صفحه632 صفحه از كتاب 254كزازي 
» بتهوون«ي او با  اي او اختصاص داده و حتي از مقايسهه معرفي خاقاني و سروده

. هاي عربي او سكوت اختيار كرده است ي سروده هم غافل نمانده، اما درباره
ي تصحيح ديوان خاقاني البته ايشان در ديباچه) 254- 1: 1368ك كزازي، .ر(

سزد، سخته و پخته كه مي هاي تازي خاقاني هنوز آنچنانسروده«: گويند مي
كند كه وي در و اشاره مي) 4: 1375كزازي، (» ويراسته و پيراسته نشده است

الخاقاني « عنوان باپناه،  هاي عربي خاقاني از اثر مهرعلي يزدانويراستن سروده
  .بهره برده است» الشرواني و اشعاره العربيه

 ،كند؛ به عنوان مثال ي مصححان ديوان خاقاني نيز صدق مي له دربارهئاين مس
اي ديوان خاقاني، تصحيح سيدضياءالدين سجادي  ي هفتاد صفحه درديباچه

  .شود هاي عربي خاقاني ديده نمي اي به سروده نيز هيچ اشاره) 1357(
ي وي تأليف  هاي اشعار خاقاني و آثاري كه درباره ي گزيده له يادشده دربارهئمس

آثار، از وجود اي كه دانشجويان از خالل اين  گونه  به؛، نيز صادق استشده
اين   گواهي بر،آثار زير. هاي عربي اين شاعر توانمند آگاه نخواهند شد سروده
 اشعار ي گزيده«). 1372(كن  اثر معصومه معدن»  عروسي بزم ديرينه«: اند گفته

هر سه از » خارخاربند و زندان«و ) 1358(» سحر بيان خاقاني«، )1373(خاقاني 
، )1370(تأليف سيد ضياءالدين سجادي »  خاقانيي اشعار گزيده«عباس ماهيار، 

تأليف مهدي » آتش اندر چنگ«، )1372(اثر جعفر مؤيد شيرازي » شعر خاقاني«
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. ها مورد ديگر اين چنيني ي احمد سلطاني و ده از منيره» ي فني قصيده«ماحوزي، 
ي هاي عربي خاقان كرد كه به سروده  اقتضا مي،شايد گفته شود، محتواي اين آثار

هاي عربي اين شاعر  آيد كه آيا سروده پرداخته نشود، اما اين پرسش پيش مي
  بزرگ ارزش يك اشاره را هم نداشت؟

تأثيرات خاقاني از شعراي « عنوان  بااي مقاله در) 1377(زاده  احمد ترجاني
پرداخته كه » بن محمد شيباني شيخ مدرك«اي از  به شرح قصيده» تازي و پارسي

ي   است كه خاقاني قصيدهمعتقدق ترسايي خود سروده بوده و ي معشو درباره
شفيعي كدكني در . تأثير اين شعر شيباني سروده استبا ي خود را  ترساييه

ضمن اشاره به ديدار » ي خاقاني هاي نويافته درباره نكته«اي تحت عنوان  مقاله
 كه ،قاني راي دوبيتي عربي خا بنا به تناسب موضوع، دو قطعه» رافعي«خاقاني از 

وي . ذكر كرده و آن را به فارسي نيز برگردانده است، ي اين شخص سروده درباره
در ديوان ) ي يادشده از دو قطعه(هاي شعر نخستين  ضبط«كند كه  اي مي اشاره

 غلط ،ي اسكندريه ي كتابخانه چاپي و حتي نسخه» التدوين«ي  خاقاني و در نسخه
ي حمداهللا  يات و با استفاده از تاريخ گزيدهي آن روا است و از تركيب مجموعه

  )3-2: 1381شفيعي كدكني، (» مستوفي صورت درست شعر را تنظيم كرديم

»  العربيه في شعر الخاقانيفةالثقا«اي با عنوان  ابوالحسن امين مقدسي در مقاله
هاي خاقاني،  هاي عربي در سروده ها وعبارت ضمن بحث از  قرآن، حديث، مثل

ديوان  در«:  هاي عربي خاقاني اختصاص داده است اف را هم به سرودهيك پاراگر
 بيت شعر عربي وجود دارد و شعر او از شعر لبيد و بحتري نيكوتر 298خاقاني 

تأثير محيط و فرهنگ  است و روشن است كه ابيات عربي اين شاعر ايراني از
گونه   همان؛ي نيستخيالي خال نازك اين، ابيات او از با وجود .ايراني خالي نيست

خضر است و ) چشمه(آيا اين آب بغداد، آبشخور : كه در وصف بغداد آمده است
 كوثر ما و كرخ، بهشت ماست و ي آيا ديدار بغداد، آتش موسي است؟ دجله
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خاقاني بغداد را توصيف كرده و ساكنانش را در شعر خود . خوشا هواي بغداد
 زبان شعري او نيست، از به كار ،ي با وجود اين كه زبان عرب.هجو كرده است

هاي عربي در شعرش امتناع نكرده و سياست در اين عرصه، بر فرهنگ  بردن واژه
  ).79: 2003امين المقدسي، . (»مادري او مؤثر نبوده است

به بيان » خاقاني متنبي و شعر در فخر«اي با عنوان   خليل پرويني در مقاله
خاقاني  شعر متنبي و هاي آن در موضوع يش به مفاخره واعلل گرمفصل 
 ويژه در  ه كه تشابه زيادي ب،هاي عربي خاقاني به سروده اما ايشان نيز اند؛ پرداخته

تنها به نقل قولي از  اند و اشاره نكرده هاي متنبي دارد، موضوع فخر با سروده
برتري آن بر  شعرحسان و پايه بودن شعر عربي خاقاني با فروزانفر در مورد هم

  )161: 1383 پرويني،. (اند كردهبسنده  بحتري، ر لبيد وشع
الخاقاني الشرواني في  بين ابن الرومي و«اي با عنوان  مقاله در خاقاني نيز  محمد

كوتاه كه خاقاني در شعرفارسي،عربي وتركي  ي به اين اشاره تنها »تفسيرالمعاني
 در وند نيز ينيتورج ز) 38: 2008 خاقاني،. ( بسنده كرده است،برتري داشته

الخاقاني الشرواني في  مقارنه بين حسان بن ثابت االنصاري و«اي با عنوان  مقاله
هاي عربي وي  سرايي خاقاني و سروده ي به عربيا هيچ اشاره »المدائح النبويه

  ).94- 77: 2008 وند، زيني( است نكرده
 با عنوان ،)557-540: 1384(اهللا ميرقادري  ي سيد فضل رسد مقاله به نظر مي

 ي اولين كار پژوهشي مستقل درباره» آزمايي خاقاني در شعر عربي طبع«
ادب عرب  وي در اين مقاله به جايگاه خاقاني در. هاي عربي خاقاني باشد سروده

پرداخته و مباحثي چون ذكر نام شاعران و ادباي عرب در اشعار فارسي، به 
 وي كرده استاو بررسي هاي عربي را در شعر  ها و واژه كارگيري عبارت

هاي عربي خاقاني، به درون  ضمن اشاره به كميت و كيفيت سروده،همچنين
.  است ها نيز اشاره كرده ها، چون مدح و وصف سرزمينهاي اين سروده مايه
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وجود دقت فراوان، تنها توانسته تصوير بسيار كلي از  مؤلف اين مقاله با
هاي  ي مضموني سروده  اين رو مقايسه از؛هاي عربي خاقاني ارائه دهد سروده

مانده است و پژوهش پنهان عربي و فارسي او موضوعي است كه تاكنون از نظر 
هاي عربي و فارسي خاقاني از   سروده.1 :با پاسخ دادن به دو پرسش زير حاضر

 توجه كافي به نبود دليل .2 ؟دارندهايي  ها و تفاوت نظر مضمون چه تشابه
  رفع اين كمبود،به منظورتواند تالشي  مي خاقاني چيست؟هاي عربي  سروده
  .باشد

  
  هاي عربي خاقاني تحليل و بررسي سروده .2

  هاي عربي خاقاني  كميت سروده.1-2

توجهي پژوهشگران واقع شده كه هيچ  چنان مورد بي هاي عربي خاقاني آن سروده
  .هاي آن حاصل نشده است ي عدد بيت وحدت نظري تاكنون درباره

با «: گويد هاي عربي خاقاني چنين مي ي شمارش سروده ميرقادري درباره
 484 بيت است كه 547بررسي دقيق و شمارش ابيات عربي خاقاني، اين ابيات 

 بيت در خالل اشعار فارسي 63ي اشعار عربي است و  بيت آن، در مجموعه
» شود  بيت ملمع در اشعار فارسي ديده مي16عالوه بر اين، تعداد . است

هاي عربي خاقاني را  ابوالحسن امين مقدسي تعداد بيت). 546: 1384ميرقادري، (
البته وي منبع مورد ): 79: 2003امين مقدسي ( بيت معرفي كرده است 298

 ي ي مقاله ميرقادري در كتابنامه.  معرفي نكرده است،را در كتابنامه ي خود استفاده
ش سيدضياءالدين سجادي و خود، از دو تصحيح ديوان خاقاني به كوش

 در حالي ؛ي او از اين منابع است الدين كزازي نام برده كه بيانگر استفاده ميرجالل
 بيت و يك مصراع و 507هاي عربي در تصحيح مرحوم سجادي  بيت كه شمار

هاي  اين اختالف در تعداد ابيات، در تصحيح.  بيت است500در تصحيح كزازي 
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 بيت 315 در تصحيح عبدالرسولي .يار متفاوت است بس،ديگر با اين دو تصحيح
الزمان  ي بديع اي كه به اهتمام جهانگير صفوي و با مقدمه عربي و در نسخه
ي خطي  ي صفوي مطابق نسخه به گفته  به چاپ رسيده و1379فروزانفر در سال 

  . بيت عربي وجود دارد314ق است، .  هـ763
  

  قالب هاي شعري. 2-2

هاي قصيده، قطعه،  ي كزازي در قالب اقاني بر مبناي نسخههاي عربي خ سروده
بند   غزل، تركيب،هاي فارسي رباعي و مثنوي سروده شده است و برخالف سروده

  .نداردهاي شعري  و ديگر قالب
  

   و مضمونا محتو.3-2

 قابل مقايسه با ،هاي عربي خاقاني به هيچ روي گونه كه شمار سروده همان
ها نيز با هم بسيار   و مضمون اين سرودهانيست، محتوهاي فارسي او  سروده
هاي فارسي او  هاي سخن خاقاني در سروده  زمينه،به عنوان مثال. ندا متفاوت

ي او  ها اي كه تنها در چكامه گونه ها، بسيار گوناگون است؛ به ويژه در چكامه هب
 مدح، ستايش پيامبر و كعبه، عرفان، خراسانيات، شكوي، مرثيه، هجو،

پذيري از ايام و فرهنگ ترسايي  گساري، عبرت ستيزي، سخن از باده و باده فلسفه
هاي عربي او بسيار محدودتر است سروده ي سخن در  اما دامنه؛خورد به چشم مي

ي  پندهاي پراكنده در ميانه ها، فخر و ي مدح، توصيف سرزمين ه و تنها در بردارند
هاي عربي خاقاني در مقايسه  د كم سرودهرسد، تعدا به نظر مي. هاست اين موضوع

در اين جا . هاي فارسي، زمان جوالن بيشتر را از شاعر سلب كرده باشد با سروده
هاي  به منظور جلوگيري از به درازا كشيدن سخن، برخي از اين درون مايه

  :شود مي بررسي ،هاي عربي و فارسي او به صورت موجز سروده
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   مدح.2- 1-3

 47، خاقاني )1368(» رخسار صبح«ي كتاب  زازي در ديباچهبراساس پژوهش ك
اما شمار ممدوحان او در . هاي فارسي خود مدح كرده استنفر را  در سروده

الدين   نفر يعني جالل6 ،از ميان اين افراد.  هشت نفر است،هاي عربي سروده
الدين و الدين وزير، عماد الخوازي، امام يحيي، امام عزالدين ابوعمرواسعد، شمس

برخي مانند . الدين مظفربن محمد ملك دربند را به هر دو زبان ستوده است سيف
بن رافع و محمد سمعاني را تنها به عربي ستايش  ملك اعظم عالءالدين، جليل

مسلماً هرگونه پژوهشي . ي افراد را تنها به فارسي ستوده است كرده است و بقيه
هاي مدحي  ن او بدون بررسي سرودههاي خاقاني يا ممدوحا ي مديحه درباره

 از اين رو به برخي ؛ثمر خواهد بود ها، پژوهشي بي ي آن عربي و فارسي و مقايسه
هايي   مديحه،البته الزم به ذكر است. پردازيم عربي مي ي فارسي و ها از اين مديحه

كه به زبان عربي و فارسي است بيانگر آشنايي ممدوحان او به اين دو زبان بوده 
به نام برخي از ممدوحان، بيانگر » امام«ي   افزودن واژه، به عنوان مثال؛ستا

هايي از  امام يحيي و امام عزالدين ابوعمرواسعد نمونه. شخصيت ديني آنان است
هاي عربي نيز  هاي ممدوحان در سروده اشاره به برخي ازويژگي. اين افراد هستند

  اي  در قصيده، او باشد؛ به عنوان مثالداني ممدوحان ي عربي كننده تواند توجيه مي
سروده او را ستون شريعت و دين، پيشوا و » الدين الخوازي جالل«كه در مدح 

ي فاضالن و پيشوايان  ي سروران خلق، شمشير و بيرق هدايت، عالمه برگزيده
  :معرفي كرده است

������	 ��	���� �����������������	������     ����� ! "	 #�!$�%  �&��'�(�)�	 �*+)�%  
     �* ,�� ����-	 �. /� 0 �12�� �. /�34	       %� ,��5)�	 ��657$�	 �8 �& /�95�&	�� :  

  )1344: 1375خاقاني، (
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رسد   به نظر مي؛خاقاني برخي از ممدوحان خود را تنها به عربي ستوده است
ها را به فارسي  ن آ،اند يا دليل ديگري داشته كه خاقاني اين اشخاص يا عرب بوده

ي اين افراد در دست   اما به دليل اين كه هيچ اطالعي درباره؛مدح نكرده است
جا به منظور  در اين.  اظهارنظر كرد،توان به طور قاطع در اين زمينه نيست، نمي

جلوگيري از به درازا كشيدن سخن، به بررسي مدح برخي از ممدوحاني كه 
پردازيم و در   مي،ها را ستايش كرده ربي، آنخاقاني به هر دو زبان فارسي و ع

هاي هنري خاقاني نيز در اين  كوشيم زيبايي ها، مي ي آن صورت امكان با مقايسه
  . مورد توجه قرار گيرد،ها، در حد امكان مديحه
  

  الدين الخوازي  جال.3-2- 1-1

  بيت است و در171ي  ي عربي خود را كه دربردارنده خاقاني، بلندترين چكامه
  :ي اين شخص سروده است آن يك بار تجديد مطلع كرده، با مطلع زير، درباره

  
�&� ;�� <= 0 �>,�! ? �@�����	 �> ;��    �&��A�B 6&� ;�� . 0 C�D�� 6&� ;�� 0  

) FG�H�A�IJK :�IMN(  
  

خاقاني در اين چامه ممدوح خود را با صفت هايي چون، ستون شريعت و 
ي فاضالن،  ران خلق، شمشير و بيرق هدايت، عالمهي سرو دين، پيشوا و برگزيده

ها همچون؛ خضر و در ميقات تقوي چون موسي كليم  ستوده و او را در دانش
آورد، او  وقتي هم كه از هنر او سخن به ميان مي). 1344: 1375خاقاني، (داند  مي

  :كند معرفي مي) خطيب مشهور عرب(را قس بن ساعده 
��������� �P� <Q�H ���RST�AU =����34	     �&	����<��	 ������� =����34	 ���2��  

)V�W(  
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ي با تشبيه تفضيلي مضمري بر انوار ستارگان هفتگانه وي پرتو درون او را
  :دهد درخشان نيز ترجيح مي

�XY���Z �&��Z ��$�� #�$[�\�]� 0 ��%             �&	�� ̂  C*�_ 0 ����\�� ��	��` 0  
)V�W(  

  :داند ي پيشوايان مي دلسوز خلفا و يگانه ت ديگري او رايا در بي
  

 �&� ) ,�a	 �b�c��̀ �.��A d � #7̀B    �&�)�$�"	 �e�Z��A ������34	 �� ?  
) FG�H�A�IJK :�IMK(  

  
 بيتي فارسي با مطلع زير نيز، اين شخص را ستوده 62اي  خاقاني در چامه

  :است
   فرستيب را تاج داناينعل اس    بهر دربان جالل»  دليا«گفتم 

  ) 1116: 1375، يخاقان(
  

ها را  ها و ارزش  فرصت داده تا نيكويي،به خاقاني» فرست«انتخاب رديف فعلي 
، يكي از )هاي چشم مردمك( ممدوح خود بفرستد، دو طفل هندوي بام دماغ براي

بر در صدر او ) غالمي( مواليي به منظوراين موارد است كه از طرف شاعر 
  :شود ه ميفرستاد

  بر درصدرش، به مواليي فرست    اين دو طفل هندو از بام دماغ 
  

كل ( بكران ضميرش و حاصل شش روز و نقد چهل صباح براييا عقل را 
يابد و  ي او و هر طراز شكري كه مي را به عنوان خرج يك شبه) هستي و انسان

  :فرستد مواردي اين چنيني را به سوي ممدوح مي
  ش به الاليي فرستــداغ بر رخ ك      قل راـــيرش، عش بكران ضمـــپي 
  يك شبه خرجش كه فرمايي فرست         اصل شش روز و نقد چل صباحــح
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  رازشكر كارايي فرست ـــر طــه    وش ــد، بپـر كاريـــر بساط ذكـــه
  )همان(

شايان ذكر است كه خاقاني در هيچ موضوعي چه مرثيه، چه مدح، شكوائيه، هجو 
ي عربي   در قصيده، به عنوان مثال؛برد ل آن، فخر و خودستايي را از ياد نميو امثا

: گويد كند و مي خود را خادم ممدوح معرفي مي،113يادشده هرچند در بيت 
كند  كند و اشاره مي من خادم كسي هستم كه پيشوايان را نصيحت و موعظه مي«

فروتن ) حنفاء(سروران دين نظير و در مقابل  كه وي در ميان رهبران، يگانه و بي
را   خود، بسيار زيركانه،109 با وجود اين در بيت ،)1345: 1375خاقاني، (» است
  :گويد دهد و مي اي باالتر از او قرار مي پله

فتُهادائِراً صا أَتاني زالفُضَلَاءِ    لَم ديولَي الفَضَائِلِ سم  
  

هاي اخالقي  او را موالي فضيلتيعني، هنگامي كه به قصد ديدار نزد من آمد، 
نه رفتن خود ( وقتي از آمدن او نزد خود ، به عبارت ديگر؛و سرور فاضالن يافتم

  .اي باالتر از او نشانده است گويد، بسيار زيركانه خود را پله سخن مي) نزد او
  

   مدح امام يحيي.3-2- 2-1

رگ شافعي و از الدين، محمد يحيي نيشابوري، از عالمان و دانشمندان بز محيي
ي نيشابور بود كه در   و از استادان نظاميه، امام محمد غزالي،شاگردان استاد فرزانه

ي  ه به شيو549ي تركان غز به خراسان، با آكندن دهانش به خاك در سال  حمله
خاقاني را بسيار متأثر كرد؛ زيرا يكي از  له،ئاين مس. دردناكي به شهادت رسيد

سان ديدن اين عالم بزرگ بود و به همين خاطر هم در داليل رفتن او به خرا
ي او ديده  هاي نيكويي درباره ها ومرثيه هاي فارسي و عربي خاقاني، مديحه سروده

مطابق تصحيح دكتر سجادي، كه ( بيتي عربي 18ي  خاقاني يك قصيده. شود مي
ه  را به او اختصاص داد،ي فارسي و سه سروده)  بيت است16در تصحيح كزازي 
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هاي فارسي پس از مرگ او يا به تعبيري در رثاي  با اين تفاوت كه سروده. است
. ي عربي در زمان حيات امام يحيي سروده شده است او سروده شده، ولي قصيده

  :شود ي عربي او با اين ابيات آغاز مي چامه
  

  حييـبنِ ي دِـــَّبنُ محم يحيي       يحيي شَيخُ الهدي فَيحيي   
  حييـــنه يــ        ميت الحسناتِ مِ  يحيي اسمه  فَصار عِيسي

  )1348: 1375خاقاني، (
  

يحيي فرزند محمدبن يحيي، شيخ هدايت است، زنده باشد، زنده بادا، «يعني 
به . » گويي كه عيسي شده است، ولي او با زنده كردن مردگان؛يحيي اسمش است

لف به آوردن ك زيرا شاعر خود را م؛داراي اعنات استرسد اين قصيده،  نظر مي
او ممدوح را در اين . كرده است» يحيي«ي  ي مترادفات و متشابهات واژه همه

تشبيه » خضر«او را به . داند مي» پناهان ي بي توانگركننده«و » مفتي خلفا«قصيده 
از كه زندگي هر مصري را سرشار » يوسف«كرده است كه همواره زنده است و 

ماران عصر او همانند زنبوران عسل به جاي زهر، شهد  نعمت كرده است،
من بدون او هيچ : گويد در پايان مي. دهند، سخنانش همانند جادو، گيراست مي

  )549: 1384مير قادري، (» بودم و همه شدم، همواره، مشتاق ديدار او هستم
ي فارسي دو قصيدهي دوبيتي و  ي عربي، يك قطعه خاقاني اضافه بر اين چامه

ي خود، با كافر خواندن تركان غز، به  ي امام يحيي دارد كه در قطعه نيز درباره
  :كند طرف آنان نيز اشاره مي آكندن دهان امام يحيي با خاك از

  

  اند هاي خاقاني تو را جاي شكر ريز است و شكر       گر دهانت را به آك زهرناك آكنده
  اند كافران غز دهانش را به خاك آكنده       نده بودــبه در آكو دهان دين ــالدين ك حييـي

  )1163: 1375خاقاني، (
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  : بيتي با مطلع44ي  خاقاني در يك چامه
و آن نيل مكركت كه شنيدي سراب   آن مصر مملكت كه تو ديدي خراب شد

  .)136: همان( شد
مثال هايي چون سراب، خراب و ا و برگزيدن واژه» شد«با آوردن فعل ماضي 

وي . ي تركان غز را در خراسان بنماياند كوشد عمق فاجعه ها به عنوان قافيه مي آن
  :ي ديگري با مطلع در چامه

  

محنت براي مردم و مردم براي خاك    ناورد محنت است در اين تنگناي خاك 
  )327: همان(

 در حكم 22 و 21هاي  بيت. بيست بيت اول را به عنوان مقدمه قرار داده است
ي امام يحيي اختصاص  را به مرثيه) بيت آخر20(ها  ي بيت يات تخلص و بقيهاب

 يادآور چگونگي شهادت امام ،گزينش رديف اسمي خاك در هر بيت .داده است
  .است) شهادت او با آكندن دهانش به خاك(يحيي 
  

   امام عزالدين ابوعمرو اسعد.3-2- 3-1

ي سه بيتي  اقاني يك قطعهاين شخص از پيشوايان ديني تبريز بوده است و خ
 بيتي فارسي را به او اختصاص 21ي  ي سه بيتي و يك قصيده عربي، يك قطعه

  :ي عربي كه به مدح او اختصاص دارد قطعه. داده است
f	7��g ��, a	 �h��2�̂  i �� j	 i�Z��    �e2�?���	 �k�+�� P�� ��, a	 #��'�2��     

         �l �85#�m� 0 n o� "	 o��X��Z��         p�	 ����q �e2�?���	  r ,�� � � �85�e2�?�  
    ��$2�? �es�p�	 ��	 q �t2 ? ��̀��s�8     ?   5�e2�s�p�	 # ��B �u��s�v�	 �w�]�� * ,  

  )1363:همان( 
ي خلق است و موجب  ي خشنودي خداوند و فريادرس همه يعني او مايه

قسم به حقانيت ذات حق، من . داردشود خلق را از خشم خداي بلندمرتبه نگه مي
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شوم، حتي اگر به باالترين جايگاه نزد  منحرف نمي) ممدوح(از رضايت او 
 ؛پي را در ميان خود، يافتيم در ما لبريزي و فيضان باران پي. پروردگار نايل گردم

  .پس مراجعه به بركه، سودي ندارد
 به نكات قابل ي اين شخص هاي فارسي خاقاني درباره    از بررسي سروده

 شودي فارسي مشخص مي به عنوان مثال در قطعه؛ توان دست يافت توجهي مي
ي خاطر شده و اين قطعه  رنجيده،كه ممدوح در يك مقطع زماني خاصي از شاعر

  :ي دل اوست دست آوردن دوبارهه  ببه منظور اقدامي ،خاقاني در واقع
   القدس شد، بر فرق كيوان چون نشست؟روح روح    گرنه قدر مفتي اسالم، عزالدين به ذات

  ديو بي انصاف، بر تخت سليمان چون نشست؟  گناه از من چراست؟ بر دل پاكش، غباري بي
  آب شد، تا گرد او بر آب حيوان چون نشست؟       خاطر او آب حيوان است و خاقاني ز شرم

  )1119: 1375خاقاني، (
مهري را يادآور شده و از آن   بيالدين نوشته، اين دااي هم كه به عم وي در نامه

  ).108: 1368به نقل از كزازي، (شكوه سر داده است 
  :اي براي اين شخص سروده است در قالب چامه  بيتي نيز،21اي  خاقاني مرثيه

  ام خشنود بس در جهان، زو بوده         س؟ـــكو دلي كاندهگسارم بود ب
  لدين مرا فرسوده بسرگ عزاــم        دمــي دوران ب گرچه غم فرسوده  
  لفظ و كلكش بود تار و پود بس        رع راـراز شــاس دين، طــر لبـب  
  ســارم او بخشود بـر دل بيمــب          يحــمهدي دين بود، ليكن چون مس  
  ود بســكĤب روي كار من، او ب      بعد از اين، در خاك تبريزم چه كار؟  

  )281: 1375خاقاني، (
  :نگر نكات درخور توجهي است بيا،اين چامه

و » مهدي دين« ،»طراز شرع بر لباس دين« هايي همچون؛  ويژگي:اول اينكه
  .ها، بيانگر مقام معنوي و ديني ممدوح است امثال آن
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ي اصلي يا دست كم يكي   بيانگر اين است كه انگيزه،بيت آخر اين چامه: دوم
اي كه  شخص بوده است؛ نكته وجود اين ،هاي ماندن خاقاني در تبريز از انگيزه

  .تاكنون در زندگي خاقاني مورد توجه واقع نشده است
 

  الدين وزير  شمس.3-2- 4-1

هاي اين شخص به فارسي سروده كه مطلع  اي در سپاس از بخشش خاقاني قطعه
  :آن چنين است

  ام ام و ز جفا گريخته برده    من كه خاقانيم، جفاي وطن
  )1209: 1375خاقاني، (

  : بيتي ديگر دارد كه مطلع آن چنين است17اي  او قطعه
  گريزم نه از بيم جان در شما مي    وان، شناسي كه من ز اهل شر! رفيقا

  )1218: همان(

وي در  .دهد  توضيح مي،خاقاني در اين قطعه، دليل رفتن خود را از شروان
» تندر گريخ«ي  در اولين بيت با واژه» گريزم مي«دادن رديف  اين شعر، با قرار

از عطاي ) فرار كردن(مطلب را آغاز كرده و در ابيات آخر با گريختن ) پناه بردن(
ي يازده بيتي  قطعه او همچنين در. برد فراوان ممدوح، مطلب را به پايان مي

  :الدين را ستايش كرده است ديگري هم با مطلع زير، ايادي شمس
  روم سيار ميهاي ب امروز، جفت نعمت  دي، خفته بخت سوي ارمن آمدم؛ 

  )1223: 1375خاقاني، (
ي نوروز سروده شده، مربوط  ي عربي نيز كه درباره رسد يك قطعه به نظر مي

هاي   تنها در اين است كه در سروده، اما عيب اين انتساب؛به همين شخص است
ي عربي او، از يابيم كه اين شخص در ارمن است، اما در سروده فارسي او درمي

ان آمده است مگر اينكه گفته شود اين شخص در نوروز يكي شروان سخن به مي
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 فعالً در ،اي براي اين مطلب  قرينه،ها به شروان آمده است، كه متأسفانه از سال
  .دست نيست

�*�%64	 ����[!�% �� ��8�Y�$��� �x2o$�R�0 �*�$�[m�� �8 i�2'�� =��8�Y�̀ �>` 0 y�� �8              
  )1365: 1375خاقاني،  (

گويم، باالتر از اين، تو  ها، آمدن نوروز را به تو تبريك مي اي پيشواي ملت(
  )دهي گرداني و غنيمت مي خود، نوروز من هستي كه زنده مي

   �Q��z �x��8	 �8 i ,���	 ���8��q #�? �P�o��	              �*�]���	 { �V	�8��z ��8�Y�$��� �|�A � ! �    
      �.��2�	  	 T ?�l	�8  ����� , a	  ��8�Y�̀5}�  $�% #���8             5����� P�% �V	��8�Y�̀ �x5�*�%64	 ��  

  )1366همان،  (

ي عظمت جاي داد و نوروز در ميان  خورشيد دين تو را در باالترين نقطه(
مردمان يكي بيش  امروز نوروز ايرانيان، تنها به شروان اختصاص يافته است؛

  ).ها دو نوروز دارم  وجود تو، در ميان ملت اما من با؛نيست
 

   عماد الدين.3-2- 5-1

دانيم كه وي  ي اين شخص آگاهي چنداني دردست نيست، همين قدر مي درباره
هاي خود به او نسبت  هايي كه خاقاني در سروده در آذربايجان بوده است، لقب

ارسي و يك ي ف خاقاني دو سروده. داده، حاكي از مقام و منزلت واالي اوست
  :ي فارسي او چنين است مطلع قطعه. ي اين شخص دارد ي عربي درباره سروده

  هر زمان صدر تو را خاك در است           الدين، اي صدر زمان اي عماد
  )1101: 1375خاقاني، (

نام نهاده » مفخر آذربايجان«اي هم كه به اين شخص نوشته، او را  امهوي در ن
ي عذب مكارم را اگرچه آن چشمه: و او را به سراي خويش دعوت كرده است

مناهي آن جاست، اما تشنگان ربع، اهل اين جايند، اگر معهود عادت چنان است 
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شمه را به ي عذب پيوندد، اين نوبت برخالف عادت چكه تشنه به خدمت چشمه
  )111: 1368به نقل از كزازي، (بايد پيوستي   مي جانب تشنه

اي نيز در قالب قطعه در پنج بيت با مطلع زير براي اين  خاقاني سوگنامه
  :شخص سروده است

  كي آب چشم پااليي ؟ كه بردي آب چشم تا  گفت كز مرگ عماد  با دلم، چشم از نهان مي
  )1219: 1375خاقاني، (

آيد كه وي هنگام مرگ اين شخص،  اني در اين قطعه چنين برمياز سخن خاق
  : ي او حضور نداشته و تنها خبر مرگ او را شنيده است در تشييع جنازه

  چه بندي خواب چشم؟ آخر  گوش آمدن بر راه چشم اين حادثه     گوش را بر بند راه از ره
  )همان (

  :گويد يا در بيت آخر مي
  ديدار عماد    از سرشك شور حسرت، باده برد آب چشمچون نگردد چشم من روشن به

  )1220: همان (
 اما هيچ كدام از ؛ي عربي نيز اين شخص را ستوده است خاقاني در يك قطعه

 مصححان ديوان خاقاني، حتي .اند پژوهان به اين نكته توجه نكرده خاقاني
و تنها به » ادالديندر مدح عم«اند  ها ننوشته ي سروده درعنوان آن نيز همانند بقيه

حتي . اند يعني، اين شعر نيز از خاقاني است، بسنده كرده» و له ايضاً«عبارت 
ي ممدوحان خاقاني  درباره» رخسار صبح«كزازي كه بحث دراز دامني در كتاب 

مطلع اين . دارد، به مدحي بودن اين سروده و ممدوح آن توجهي نكرده است
  :قطعه چنين است

                #�[�]D�% ���� �P���~�	����� �>\���l  ����',�% �h�	�� "	 <��� ���� 7�	       
يعني عمادالدين را ستون قلب خود پنداشتم كه در تار و پود حوادث روزگار 

  .حضور دارد
  :گويد  و در بيتي از همين قطعه چنين مي



  1391 بهار. 22 ي انجمن ايراني زبان و ادبيات عربي، علمي ـ پژوهشي، شمارهمجله       

 

138 

            =���g��A ����T��  ���l �\�]��	�� ?     #�? ��̀ 0 ���"	 �v, !�� 8 ��2���	 #���l  
  )1350: 1375خاقاني، (

يعني شگفتا بخشش او خاطر مرا دگرگون ساخت، در حالي كه من در 
در پناه اين ممدوح هستم و تب مرا زير و رو (حمايت و حريم زندگي 

  ).گرداند مي
  

  بن محمد ملك بندر الدين مظفر  سيف.3-2- 6-1

 بيتي در ستايش 76فارسي ي  هي و يك قصيد بيت47ي عربي  خاقاني يك قصيده
  :ي عربي او چنين است ابيات آغازين چامه. اين فرد دارد

     ���)��% Cb\�( � CX���Z��̀ �12 g ��           �� )�	 �8 f�l��\�c *�� ? F���\�(�	 �� )��  
    f/���A f�`� � �b\�(~�	 =��\���8 #�)+��                 �� �5R��	T5�� �2�+5D���5$�[�j	 �35��)   

  )1358: 1375خاقاني، (
سپيده دميد،  ي صبحي، يعني اي خيال خوشگوار و باطراوتي كه همانند سپيده

 پگاه با رنگ فريبنده، گاه آشكار و گاه .صبحت به خير و سپيد و درخشان باشي
  .بندد ي معشوق و خيال تو كه هردم رخت برمي گردد، همانند چهرهنهان مي
 ممدوح را چون يوسف در زندان تاريك دانسته و خود ،اني در اين چامهخاق

شناساند كه دنيا را رها   او را چونان فردي مي.كند را آرزومند ديدار او معرفي مي
الدين و قطب   همانند شمشير سيف، در جنگ. است كرده، به سوي مردم رفته

 و بخشندگي او را دارداو بهترين اصل و نسب . ي فرمانروايان ارجمند است همه
 باوجود اين، فخر را هم از ياد ؛اي است كه طال و كاه نزدش يكسان است به گونه

  :كند نبرده و چيرگي خود را در شعر به ممدوح گوشزد مي
#����� ? �x�[��� ? �2`�v�	 ���$�s ���          ��o'�\�[�% C�����z P�� 3&��$p��	 	 T�R  

  )1359: 1375خاقاني، (
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عني، اي بهشت دنيا، جانم فدايت اين ستايش را بشنو كه از شاعري ي
  .دست است چيره

  :ي فارسي وي نيز چنين است مطلع چامه
  آتش معنبر      سيماب آتشين زد و در بادبان اخضر چون آه عشق آمد، صبح،

  )267: 1375خاقاني، (

 اين گردد كه خاقاني پس از سفر حج دوم خود، به از اين چامه مشخص مي
  :بخشش او برخوردار بوده است  پيوسته و از،شخص

  

    رطب السان چو زمزم، بر كعبه آفرينگر  پارم به مكه ديدي، آسوده دل چو كعبه
      ديدم حريم حرمت، كعبه درو مجاور   ي مكارم امسال بين كه رفتم، زي مكه... 

  )269همان، (
  :شود نژاد بودن ممدوح نيز مشخص مي ونيزاز اين چامه، عرب

     شاه بيشه چو احمد، شير عرب چو حيدر  نژادي، هستي به خلق و خلقت    شاها عرب
  )272همان، (

الي اين  ي خاقاني در البه ي جالب توجه در اين چامه، خودستايي زيركانه نكته
  :ستايشها است

  نظيري من، كردند حاج محضر       بر بي  جا، خواص مكه شعرم به زر نوشتند آن
 )269 همان،(

  ها  وصف سرزمين.2- 2-3

ي  هاي او درباره هاي عربي خاقاني، بيان ديدگاه هاي سروده درون مايه بخشي از
  .هاست برخي سرزمين

ها عراق، بغداد، شروان، تبريز، قزوين، يمن و ري از ديدگاه  در اين سروده
صيف  تو،گونه كه شگرد اوست  آن،آميز خاقاني همراه با ستايش يا نكوهشي مبالغه

  .اند شده
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از شروان، اصفهان، خراسان، روم، گنجه،  هاي فارسي خود نيز، وي در سروده
. هايي سخن به ميان آورده است ها به مناسبت شماخي، ري، دربند و امثال آن
، اشتياق رفتن به در مورد برخي چون خراسانبرخي را چون اصفهان ستوده و 

  :ر كرده استجا او را وادار به سخن گفتن از آن ديا آن
  

   بغداد.3-2- 1-2

رسد حاصل  خاقاني با سه ديدگاه با اين شهر برخورد كرده است كه به نظر مي
هاي مسير راه   تنها از منزلگاه، گاه.هاي گوناگون زندگي خاقاني است لحظه

است كه »  االشباحهة االرواح و نزةنهز« عنوان  باايبرد و آن، چامهحاجيان نام مي
كند و در ضمن، آداب  حج را ازل حج را از بغداد تا مكه بيان ميدر آن شرح من
نيز حركت اكثر حاجيان از بغداد به طرف  مسئله دليل اين. شودنيز يادآور مي

  .عربستان بوده است
 عربي، يك دو بيتي و يك ي ديدگاه دوم، مدح بغداد است كه يك قصيده

  .بر مي گيرد در ي فارسي راقصيده
 كه يك بار هم در آن تجديد مطلع كرده ،بيتي عربي خود 68 يوي در قصيده

  :پردازداست، با قراردادن نام اين شهر به عنوان رديف به مدح آن مي
�	��m�� 6&��% ��9�a	 �@����% 0    	��m�� 6&� !�� i����% ����̀ 8   

  )1354: 1375خاقاني، (
  

به آتش موسي تشبيه وي در اين چامه، آب بغداد را آب حيات و ديدار آن را 
هر ي  ه آين راو عرش) 2بيت (، هواي بغداد را چون بهشت )بيت باال. (كرده است

ي آن با مصر، آن را بر مصر ترجيح با مقايسه. داندمي) 18بيت (دلي  صاحب
 است معتقدگويد و ي اين شهر سخن مياز وجه تسميه). 12تا  3ابيات (دهد  مي
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سپس به زيبارويان ) 26 تا 18ابيات  (مندند شهر عالقهها و جنيان به اينكه انسان
ي بغداد و وي دوبيتي عربي ديگري درباره ).42تا  33ابيات (كند بغداد اشاره مي

بيند و اقامت هاي بهشتي را مي ي منزلگاهي فالوذج سروده كه در آن، نمونهدروازه
  :خود را در آنجا به فال نيك گرفته است

�@�� i? �	��m���� q���� ?   �� q����0 ��,�a	 �P�% CV��m�%                 
i�[ ,l�� i�? v� �D�� �>��w�̀   )�� fn� ? �>$���2��              5�� q����  

  )1353همان، (

  :ي سيزده بيتي فارسي با مطلع زير، بغداد را ستوده استخاقاني در يك چامه
   دجله ميان جگرم بايستييچشمه    خاك بغداد در آب بصرم بايستي 

  )1028همان،  (

در سفر حج  ؛آيدگونه كه از اين سروده برمي آن، رسد ديدن بغدادبه نظر مي
  :حاصل شده است

  بارك اهللا همه سال، اين سفرم بايستي    سفر كعبه رسانيد به بغداد مرا
-كند و از بيلبان بغداد ياد مي وي در اين چامه از مسائل مختلفي چون نوشين

  )1029همان، (نالد زري خود نيز مي
ي بغداد است كه يك قطعهي  هآميز خاقاني دربار ديدگاه سوم، ديدگاه نكوهش

با (بيتي عربي خود  8ي وي در قطعه. گيرد فارسي را دربرميي عربي و يك قطعه
ي شروان و بغداد، به مدح شروان و هجو بغداد ضمن مقايسه) مطلع مصرع

  .پردازد مي
        ,���	 <.�0 �V	�8��z5���� i5�l8�� �>A�0 �8      �@ 0 �y5�@�� �D��2���̀ i  

                              �$�� b2�'�c P�%  V	�8��z �>��� ?      % ��D$�% �	��m��35'��$�% ����w5��  
            ��  V	�8����� �����5�2�̀� ̂  py5C�        �8 ��2���$�	 ��	���� ������$�	5��  

                                               �� �	��m�\�� �����5�2�̀	�� py5C�       ���+�(�	 �8 ��	��<(�	 �� 	q 3&��2���  
  )1375: 1352خاقاني، (
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كند  ي پير اشاره مي ي فارسي خود نيز به ماجراي يك ايراني تشنه خاقاني در قطعه
 شربتي آب طلب ،ملواني ن آب را از دجله ندارد و از توان برداشت،كه از تشنگي

كند و چون پير چنين زري طلب مي) ذهبيا(اي زر  اما او به عربي قراضه؛كندمي
له خاقاني را به ئاين مس. كند ي عجمي را آرزو مي ندارد، مالح، قطع ريشه

  :دارد  مي گيري زير وا نتيجه
  كرمي؟ من ز بغداد چه گويم صفت بي    آبي از دجله چو بينم كه به پيري ندهند

  گرچه امروز به ميزان سخن، يك درمي      زن خاقانيــي درم، الف ز بغداد مــب 
  )1275: 1375خاقاني، (

   شروان.3-2- 2-2 

ي ديوان  مطابق نمايه. كند خاقاني بيش از هر شهر ديگري از شروان ياد مي
هاي خاقاني ذكر شده  ر سرودهبار د  82ي كزازي، نام اين شهر  خاقاني، ويراسته

گاه آن را هجو و گاه . ي اين شهر نيز متناقض است ديدگاه خاقاني درباره. است
هاي  ي حالت تواند نتيجه عالوه بر اين كه مي مسئله كند كه اين آن را مدح مي

ي حساس و زودرنج اين شاعر نيز  مختلف زندگي خاقاني باشد، به روحيه
 :از ندا ن موارد عبارتبرخي از اي. گردد مي بر

  ها نكوهش هايي از نمونه .الف
  آشنادوست خود ناممكن است، اي كاش بودي        در همه شروان مرا حاصل نيامد نيم دوست 

  روزگارم، جمله عاشورا و شروان كربال    من حسين وقت و نا اهالن يزيد و شمر من
  )10: همان(

  روان شر البالد، خصمان شرّ الدوابش   يا رب از اين حبسگاه باز رهانش كه هست
  )67همان، ( 

  انصاف تاج بخش كيان ميزبان ماست   شروان و باي ظلم گرفته است و قحط عدل
  )94همان،  (

  كز براي راي تو، شروان نگردد خيروان    چند نالي چند، از اين محنت سراي زاد و بود؟  
  )444همان، (
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  ط شروان طلب خير برون از خ      خطه شروان نشود خيروان
  )779همان،  (

  هايي از مدح شروان نمونه .ب

ي شروان داشته است در برخي از موارد آن  خاقاني باوجود هجوهايي كه درباره
 اين مدح به خاطر مدح ممدوحش بوده كه منصب ،گاه. را ستايش كرده است

 همسر ، الدينة هنگام مدح صفو،به عنوان مثال ؛شروان داشته است وااليي در
  :گويد  چنين مي،روانشاهش

 تا شاهزاده صفوت دين بانوان اوست    شروان به عز شاه ز بغداد درگذشت
  )120همان، (

آيد، در غربت به ياد شروان افتاده و آن  گونه كه از سياق كالم برمي  آن،و گاه
  :را ستوده است

  كه مباهات خور به باختر است    فخر من ياد كرد شروان بِه
  )110همان، (

ي شروان با بغداد، شروان را ترجيح داده  اي عربي ضمن مقايسه ر قطعهيا د
  .است

  :سازد داند و خود را فدايش مي ها مي او شروان را مادر بزرگواري
   C@ 0 �y�;�� i ,���	 <.�0 �V	�8��z      �@�� �D��2���̀ #�l8�� �>A�0 �8  

           �$� �b2�'�c P�%  V	8��z �>��� ?        ��m�����'��$�% ����w�% �D$�% �	  
  )1352: 1375خاقاني، ( 

شدم اما  من در ديوان دارالخالفه، منشي مي: گويد بيتي نيز مي 4ي  در قطعه
  :ي عشق در شروان مانع آن شد انگيزه

��� -	 #��	�  V	�8����� P�;�8    �� ? /�A #�m� 0 �12 � #�� ��D���	 =���s  
  )1368همان، (
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  عراق.3-2- 3-2

هاي محبوب خاقاني است كه برخالف شروان و بغداد هرگز آن  عراق از سرزمين
  .را نكوهش نكرده است

بار از عراق نام برده  34ي ديوان خاقاني تصحيح سجادي، خاقاني  مطابق نمايه
ي عراق، توانسته ضمن   قرار دادن واژه،بيتي با رديف 14اي  وي در سروده. است

ي اين سرزمين نيز انسجام ببخشد  هاي خود درباره شهايجاد معاني جديد، به اندي
  :و وحدتي بين خود و خواننده در محور افقي شعر پديد آورد

  ��	�����	 ��� 0 #�� ��] j	 6&�����  ��	�����	 ��� 0 #,����% �* :� 08             
              #o$�% ��;�)�	 ��U��% � 0���c 	 q�B        #�, !2�c ����cd ?��	�����	 ��� 0   

  )1364همان، (
ترين  يعني سرزمين عراق، براي من، آسمان مجد و بزرگواري است و بزرگ

ام زنگار بگيرد، سرزمين عراق بهترين  ي انديشه هرگاه آينه. پناهگاه من است
  .ي آن است دهنده صيقل

خاقاني در ابيات ديگر اين سروده، عراق را با اصفهان مقايسه كرده و 
گويد، عراق در   مي وي در اين سروده. د برتري عراق را به اثبات برساندكوش مي

هاي عراق است و  بهترين آبشخور، آب رودخانه. نظر او بهترين منزلگه است
  )همان(شود  ي او در آن شكوفا مي سرزمين عراق جايي است كه فكر وانديشه

كند و شوق  هاي فارسي خود نيز، گاه به عراق اشاره مي خاقاني در سروده
  :كند نسبت به آن بيان مي خود را

  را سخت مشتاقم تو -  عمرك اهللا–   وي خراسان   نيك مشعوفم به تو - اي عراق اهللا جارك

  )10همان، (
تحفة «ي سفرهاي خود به عراق به نام  اي هم درباره وي سفرنامه گونه

  .دارد كه در بحر هزج مسدس اخرب، مكفوف محذوف سروده است» العراقين
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   يمن.3-2- 4-2

هاي خود به كار برده است، از اين موارد  در سروده را» يمن«بار نام  13خاقاني 
بسياري از اين . است» يمن«صورت  بار به »10«و » يمان«سه مورد به صورت 

هاي ديگر ذكر شده  موارد، تنها اشاره به اين سرزمين است كه در ضمن سروده
  :است

     با جيش به مصر و ساو به صنعا برافكند  شه يمنتا بس نه دير، خسرو شام و 
 )195: 1375خاقاني، (

    
  يمن و شام و خراسان چه كنم      نه سهيل است و نه مه چون نه شعري،

  )397همان، (  
به » يمن«ي  مطلع زير، با رديف قراردادن واژه بيتي عربي با 6اي  اما در قطعه

  :ستايش اين سرزمين پرداخته است
�w ̂  * ��P���2�	 ����]�l #�? C�	    P���2�	 ��	�w ̂  i����% #�[�]D�%  

  )1368: 1375خاقاني، (
خرامند، جانم فداي  هاي يمن مي يعني، چه بسا آهواني كه در ميان كبك

  .چراگاه آهوان يمن باد
  :گويد ستايد و در بيت آخر مي هاي آن را مي ييدر ادامه جمال يمن و نيكو

}.��z o#����[~�	 ����f	�� 0      �P��2�	 ��� )�� �P��2�	 ���̀B  
  )همان (

يعني ترك، دست راستش نيز هماره شوم است، ميمنت تنها از فرخندگي يمن 
  .است
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   ري.3-2- 5-2

بيتي نيز با  17اي  نام برده است، حتي قصيده» ري«بار در ديوانش از  23خاقاني 
نكوهش   آب و هواي آن رادارد كه در آن مردم اين شهر را ستوده و» ري«رديف 

  :كرده است
  دور از مجاوران مكارم نماي ري        خاك سياه بر سر آب و هواي ري

  )606همان،  (

با كسب اجازه از شروانشاه به قصد ديدار  550و  549ي سال  وي در فاصله
بيمار شده و حاكم ري او را از رفتن منع كرده » ري« اما در ،خراسان حركت كرده

  : مجبور شده بازگردداست و او
  هم باز پس شوم نكشم بس بالي ري      چون نيست رخصه سوي خراسان شدن مرا

  ويم از كرم پادشاي ريـرا كه گــشك    از رفتنم سوي تبريز اجازت استــر بــگ
  )607همان،  (

  :خورد بيتي او نيز به چشم مي 17ي عربي  اين مفهوم در قصيده
  ��A �*�� =�p���� �>Z���%#�����%    �����\��% �@��,�!�	 ��2 ,�� �*R        
           }� g�� ���̀d � i�\, H  y��`B �8         S���8���% ��	���$�	 ��$�� �� )c�B    

  )1369: 1375خاقاني، (

ها از آن   سپس اندوهي مرا دربرگرفت كه دل؛يعني در شهر ري بيمار شدم
ي خرمايي كه از آن جدا كنند، دل مرا  نان هستهنشاني دارند، اندوه آن بيماري، چو

  .از من جدا ساخت
 

   تبريز.3-2- 6-2

مورد  16بار در مجموع از تبريز نام برده است؛  18هاي خود  خاقاني در سروده
، اي عربي است هاي فارسي و دو مورد مربوط به سروده آن مربوط به سروده

  :اين موارد مربوط به مدح تبريز است بيشتر
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  ليك صحت رسان هر نفراست        ريز استــ تب، اول حروف تبنه 
  )110: 1375خاقاني، (

  كرده جالب جان من و ناهار     ي خضر اين به تبريز ز آب چشمه
  )264همان، ( 

  دارش  مار نگه    تبريز كه گنج آمد، بي  شروانت كه مار آمد، بي گنج رها كردي
  )923همان، (

  :گويد  مي:الدين الخواري ر مدح امام جاللاي عربي د وي دريكي از سروده
>�D�[z� ? f	�	����Z	3 V	�8��z �>H��� ?   ����2[A�	 �w����[�� #��)�̀اءثَو  

  )1342همان،  (

ي تاج دين،  ي قاف، پيرابه در اين سروده، تبريز را قله در دو بيت ديگر نيز
  )انهم. (گردد خواند كه خورشيد در آن مي فلكي مي سيمرغ پنهاني و

  :شود آميزي از غم افزايي تبريز ديده مي تنها در يك بيت اظهار شكوه
  كاين غم به ارزروم و به ارمن در آورم       تبريز غم فزوده مرا و آرزو هست

  )386همان، ( 

 رسد اين غم افزايي باتوجه به بيتي قبل از بيت يادشده، ناشي ازبه نظر مي
  : در گزاردن حج باشد اوناتوانيپولي شاعر و در نتيجه  بي

  جلباب نيستي به سر و تن درآورم     چون نيست وجه زر نكنم عزم مكه باز
  )همان(

روزهاي پاياني عمر خود را در اين شهر به سر  شايان ذكر است كه شاعر،
  .برده و هم در اينجا چشم از جهان فرو بسته است

 

   قزوين.3-2- 7-2

در   اما؛قزوين برده نشده استهاي فارسي خاقاني هيچ نامي از  در سروده
  :خورد ي اين شهر به چشم مي هاي عربي او، دو بيت درباره هسرود
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    ��(!�� P�% �8���l��[)�% �@��\�	          ~�	 ��������� �X� �	���%55#��?	��  

  )1370: 1375خاقاني، (
  

  گيري  نتيجه-3

هاي سخن  يابيم زمينه هاي عربي و فارسي خاقاني درمي ي بين سروده در مقايسه
هاي عربي  سروده ها، در مقايسه با چكامه ويژه در ههاي فارسي ب خاقاني در سروده

فان، مدح، ستايش پيامبر و كعبه، عر. از گستردگي بسيار بيشتري برخوردار است
گساري،  ستيزي، سخن از باده و باده خراسانيات، شكوي، مرثيه، فخر، هجو، فلسفه

 در ؛مصاديق اين گستردگي هستند پذيري و مسائل ديگر اين چنين، از عبرت
هاي عربي بسيار محدودتر است و مدح،  ي سخن او در سروده حالي كه دامنه
به . گيرد  را در برمي كندهاندرزهاي پرا و پند ها و اندكي فخر و وصف سرزمين

هاي عربي باشد كه مجال  مربوط به تعداد كم سروده مسئله رسد اين مي نظر
  .جوالن بيشتر را از شاعر گرفته است

نفر را مدح كرده  49هاي فارسي و عربي خود در مجموع    خاقاني در سروده
نفر را تنها به  41نفر را به عربي و فارسي و  6ها را به عربي،   دو نفر از آن؛است

 مدح افراد به دو زبان فارسي و عربي بيانگر آشنايي .زبان فارسي مدح كرده است
به نام » امام«ي   به عنوان مثال افزودن واژه؛ها بوده است ممدوحان او به اين زبان

برخي از ممدوحان چون امام يحيي و امام عزالدين ابوعمرو اسعد ضمن تأييد 
هايي چون  ويژگي عالوه بر اين،. ت ديني آنان نيز هستاين مطلب، بيانگر شخصي

 بر ،خوبي  فاضالن و مواردي از اين قبيل بهي ستون شريعت، بيرق هدايت، عالمه
  .كند ي ممدوحان او داللت مي اهميت و جايگاه و مقام و مرتبه
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جا كه اطالع دقيقي   از آن؛وي دو نفر از ممدوحان را تنها به عربي ستوده است
 ؛توان در اين زمينه اظهارنظر كرد  نمي،درستي  به،دگي اين افراد وجود ندارداز زن

  .اند رسد اين افراد عرب بوده ولي به نظر مي
توان به نكات درخور توجه بسياري در زندگي و هاي خاقاني مي   از مديحه

ي امام  هاي شاعر درباره  از سروده،به عنوان مثال ؛ي خاقاني دست يافت انديشه
يابيم كه وي يكي از پيشوايان ديني بزرگ تبريز بوده  الدين ابوعمر اسعد درميعز

خاطر شده و او مجبور شده با   رنجيده،است و مدتي به دليل نامعلومي از شاعر
همچنين . داي بكوشد تا دوباره دل ممدوح خود را به دست آور سرودن قطعه

يا يكي از .  شخص بوده استتبريز، وجود اين هاي ماندن شاعر در انگيزه يكي از
مدح عمادالدين سروده، تاكنون مورد توجه هيچ  هاي عربي را كه خاقاني در قطعه

خاص خاقاني با برخي  پيوند ي ديگر نكته. پژوهان واقع نشده است يك از خاقاني
 ي ي فارسي و يك سروده به عنوان مثال وي، سه سروده ؛از ممدوحان خود است

عربي، مربوط به ي  هي اختصاص داده است كه تنها قصيدعربي را به امام يحي
هاي فارسي به رثاي او اختصاص دارد كه  زمان حيات ممدوح است و سروده

 .بيانگر تأثر فراوان خاقاني از شهادت اين عالم رباني است

سال  800مهري واقع شده كه بعد از  هاي عربي خاقاني چنان مورد بي سروده
 ،ها وجود ندارد و حتي پژوهشگران اي از آن صحيح بايستهاز مرگ خاقاني، هنوز ت

  .اند زحمت شمارش درست ابيات او را نيز به خود نداده
ي  در همه در پژوهش حاضر، شمار واقعي ابيات عربي خاقاني نيز

اين ابيات بدون به شمار آوردن . هاي موجود مشخص شده است تصحيح
  اند يا ابيات ملمع، در تصحيح گرفته البالي اشعار فارسي قرار هايي كه در بيت

تصحيح  بيت، در 500بيت و يك مصراع، در تصحيح كزازي  507سجادي 
ي  اي كه به اهتمام جهانگير صفوي و با مقدمه نسخه بيت و در 315عبدالرسولي 
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صفوي، مطابق ي  هبر گفتابن به چاپ رسيده و 1379الزمان فروزانفر در  بديع
بيت  314به چاپ رسيده است، تعداد ابيات عربي ق . هـ 763ي خطي  نسخه
  .است

هاي  ييخود ستا هاي عربي و فارسي، ستايشنامه ي قابل توجه ديگر در  نكته
  . الي مدايح او جاي گرفته است ه بسيار زيركانه در الب،اندك خاقاني است كه گاه

 ؛ههاي خود به تناسب موضوع از شهرهاي مختلفي نام برد   خاقاني در سروده
. هاي عربي ذكر كرده است ها را در سروده اما تعداد كمتري از اين سرزمين. است

بار بيش از ديگر شهرها به كار رفته و  82از ميان اين شهرها شروان با بيش از 
ديدگاه خاقاني .  به دليل اين است كه اين شهر، زادگاه خاقاني بوده است،اين امر
 ،هاي فارسي اغلب وي در سروده.  نيستها يكسان ي شهرها و سرزمين درباره

يا » ري«تنها به ذكر نام اين شهرها اكتفا كرده است و تنها در موارد معدودي مانند 
ها اختصاص داده است؛ در  تمامي سروده را به توصيف اين سرزمين» اصفهان«

ها  ها، به توصيف آن ي شهرها و سرزمين هاي عربي درباره حالي كه تمامي سروده
 . اص يافته استاختص

 اما ؛هاي عربي و فارسي يكسان است تقريباً مضامين سروده» ري«در توصيف 
 همواره جاست، تا زماني كه در آندر مورد شروان وضعيت متفاوت است؛ خاقاني 

 درحالي كه وقتي در خارج از شروان ؛دارد نارضايتي خود را از اين شهر ابراز مي
ي اين شهرها  بيشتر به مقايسه مسئله ازد و اينپرد است، بيشتر، به ستايش آن مي

به عبارت ديگر، هرگاه خاقاني با ناماليمات يا رفتار ناشايستي در . شود مربوط مي
. كند افتد و آن را ستايش مي شود، به ياد شروان مي رو مي اين شهرها روبه

ر ايراني قزوين نيز تنها شه. اي از اين موارد است ي بغداد و شروان نمونه مقايسه
بابويه  ابن« دليل اين امر نيز ستايش ؛است كه فقط به عربي ستايش شده است

  .به زبان عربي است كه در اين شهر سكونت داشته است» رافعي
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  و مĤخذمنابع

مؤسسه : تهران.  فني و تصويرآفريني خاقاني شرواني قصيده). 1370(احمد سلطاني، منيره  - 
 .كيهان

. مجله الدرسات االدبيه»  العربيه في شعر الخاقانيفةالثقا«): 2003( امين المقدسي، ابوالحسن - 

  ] الجامعه البنانيهمجلة[ 40و  39الرقم المسلسل  ،6و  5 الثانيه، العددان السنةالدوره الجديده 

ادبيات وعلوم ي  هدانشكدي  همجل ،»خاقاني متنبي و شعر فخردر«): 1383( خليل، پرويني، - 
 . 145  شماره37سال1383ي مشهد،تابستان انساني دانشگاه فردوس

نشريه دانشكده . »تأثرات خاقاني از شعراي تازي و پارسي«): 1377(ترجاني زاده، احمد  - 
 .شماره دوم، سال دهم، تابستان. ادبيات تبريز

انتشارات : تهران. ديوان خاقاني تصحيح عبدالرسولي) 1357(افضل الدين  خاقاني شرواني، - 
 .خيام

ديوان خاقاني به كوشش دكتر سيدضياءالدين سجادي، تهران، زوار، ) 1368(ـ، ـــــــــــ - 
 .چاپ سوم

  نشر مركز: الدين كزازي، تهران ي دكتر ميرجالل ويراسته) 1375( ـــــــــــ، - 
مجله  »الخاقاني الشرواني في تفسيرالمعاني الرومي و بين ابن«): 2008( محمد، خاقاني، - 

  .3شماره عراق، المورد،
مقارنه بين حسان بن ثابت االنصاري والخاقاني الشرواني في «): 2008( تورج، وند، زيني - 

 .15 شماره دانشگاه تربيت مدرس، مجله العلوم اإلنسانيه الدوليه، ،»المدائح النبويه

شركت سهامي : تهران .گزيده اشعار خاقاني شرواني )1370(سجادي، سيدضياءالدين  - 
  .حبيبي، چاپ چهارم

ي دانشكده  نشريه. »هاي نو يافته درباره خاقاني نكته«): 1381(ي، محمدرضا شفيعي كدكن - 
 ).185( 45، شماره 1381ادبيات و علوم انساني تبريز، زمستان 

 .فردوس، چاپ نهم: تهران. تاريخ ادبيات در ايران). 1368(اهللا  صفا، ذبيح - 

 .چاپ ششم ين،دارالعلم للمالي: ، تاريخ االدب العربي، بيروت)1997(فروغ، عمر  - 

 .سخن، چاپ اول: تهران. آتش اندر چنگ). 1377(ماحوزي، مهدي  - 

 .نشر قطره، چاپ سوم: تهران. خارخاربند و زندان). 1376(ماهيار، عباس  - 

 .كرج جام گل، چاپ اول. سحر بيان خاقاني). 1385( ــــــ، ــــ - 



  1391 بهار. 22 ي انجمن ايراني زبان و ادبيات عربي، علمي ـ پژوهشي، شمارهمجله       
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 .منشر قطره، چاپ سو: تهران. خاقاني گزيده اشعار). 1373( ـــــــــ، - 

 .چاپ اول نشر مركز،: تهران. بزم ديرينه عروس). 1372(معدن كن، معصومه  - 

 .شيراز، دانشگاه شيراز، چاپ اول. شعر خاقاني). 1372(مؤيد شيرازي، جعفر  - 

مجموعه مقاالت . »طبع آزمايي خاقاني در شعر عربي«): 1384(اهللا  ميرقادري، سيدفضل - 
  دانشگاه اروميه: هارومي. ج اول. خاقاني شناسي برگزيده همايش
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